
Gemeentenieuws

Platte sandalen, mannen in rokjes, en gevechten 
met paarden. Tijdens het Pinksterweekend leek het 
even alsof de Romeinen weer leefden in de Vinexwijk 
Leidsche Rijn. Een karavaan van paarden, wagens, 
kookgerei sloeg zijn tenten op in Castellum de 
Hoge Woerd. Wie dat wilde kon er overnachten in 
historische stijl.

Het nieuwe Leidsche Rijn heeft een binding met de oude 
Romeinen. En daarom is het feest. Zo is het tienjarig jubileum 
van Montessorischool Arcade gevierd in Romeinse stijl. 
Boerderij De Balije is na een ingrijpende renovatie opnieuw 
in gebruik genomen. Een prachtstuk historie in een nieuwe 
woonwijk! Ook is besloten om het bijzondere interactieve 
geschiedenisverhaal Aelius en het Tijdportaal geschikt te 
maken voor basisscholen in Leidsche Rijn en Vleuten-De 
Meern. En gaan we al ons erfgoed op een digitale kaart zetten. 
Kortom: in 2012 vieren we onze Romeinse roots in Vleuten-De 
Meern en Leidsche Rijn!

Erfgoed op de kaart
Er komt een website waarop alle cultuurhistorische informatie 
van Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn is te vinden. “Dit digitale 
archief is een prachtig besluit van het Wijkservicecentrum 
Vleuten-De Meern”, zegt stadsarcheoloog Erik Graafstal over 
dit initiatief. “Verschillende groepen experts gaan de website 
vullen. Docenten, historici, specialisten.”

De bezoeker navigeert over een luchtfoto en topografische 
kaart. Hierop staan tientallen opgravingslocaties aangegeven, 
met daarbij aanvullende informatie: rapporten, verklarende 
teksten, foto’s, tekeningen en opgravingsrapporten. Om een 
idee te krijgen: www.erfgoedopdekaart.nl

Niet alleen de Romeinse tijd
Op de site zullen ook andere periodes belicht worden. “In 
Leidsche Rijn zijn ook vondsten gedaan uit de late ijzertijd, de 
vroege- en late Middeleeuwen”, zegt Graafstal. “Ook stelt de 
Historische vereniging de collectie oude foto’s uit de 19de en 
20ste eeuw beschikbaar.”
Dat er zoveel is gevonden in deze wijk komt, volgens Graafstal, 
door de belangstelling die dit heeft tijdens de bouw. “Inmiddels 
weten we dat in Kanaleneiland zo’n 15 tot 20 nederzettingen 
moeten zijn geweest. Toen dat werd gebouwd was er geen 
belangtelling voor, dus ze zijn gewoon overbouwd. Overigens 
is de kans groot dat ze goed geconserveerd zijn. Kanaleneiland 
is gebouwd op opgespoten zand. De vondsten liggen diep in 
de grond, redelijk veilig toegedekt.”

Aelius en het tijdpor-
taal
Op straat op zoek naar de 
Romeinen

Een geschiedenisles die zich voor 
een gedeelte op straat afspeelt. 
Kinderen van groep 5 en 6 proberen 
de Romeinse slaaf Aelius te redden 
door met behulp van iPads objecten te 
zoeken op straat en deze digitaal naar 
hem door te stralen, terug de tijd in.

Deze interactieve geschiedenisles is 
ontwikkeld door een groep studenten 
van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) 
en studenten van de Universiteit Utrecht. 
Het project is ooit gemaakt voor de wijk 

Kanaleneiland. Nu gaat het ook spelen in Vleuten-De Meern en 
Leidsche Rijn.

Naar buiten
Het is een bijzondere manier om iets te leren over de oude 
Romeinse grensweg, de Limes. Een professor laat Aelius zien 
op film in een tijdmachine, waarna de kinderen buiten objecten 
gaan zoeken waarmee ze Aelius kunnen redden. Deze objecten 
worden op iPads getoond na het scannen van AR-codes. Deze 
techniek heet Augmented (toegevoegde) Reality.

DVD in plaats van machine
Projectleider Mike Engelsman van de HKU is blij dat het project 
niet op de plank belandt, maar nu wordt doorontwikkeld 
voor Leidsche Rijn: “Het Tijdportaal en de professor gaan we 
vervangen door een film, die op de smartboards in de klas 
kan worden afgespeeld. Zo kan Aelius gemakkelijker gebruikt 
worden”, vertelt Mike. “De te scannen AR-codes zullen op 
tegels in de straat worden geprint. Ook bekijken we alle 
boekjes en teksten nog eens goed.”

Begin juni zal gestart worden met het doorontwikkelen van 
het project. Begin september kunnen de kinderen in Vleuten-
De Meern en Leidse Rijn de straat op gaan met de vernieuwde 
versie. Financiële steun voor de doorontwikkeling van Aelius 
is afkomstig van de Historische Vereniging Vleuten-de Meern/
Haarzuilens en van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en 
wijkbureau Leidsche Rijn.

Montessorischool bestaat tien 
jaar

Jubileum in Romeinse stijl

De Romeinse tijd leeft in Montessorischool Arcade! 
Het tienjarig jubileum van de school is dan ook in stijl 
gevierd, met als sluitstuk een Romeins circus: Cirque 
d’Arcade.

“De afgelopen 
zes weken leeft 
de Romeinse tijd 
hier op school”, 
vertelt directeur 
Doreen Rambags. 
“De kinderen 
leren over allerlei 
aspecten van de 
samenleving in 
de Romeinse 
tijd. Bijvoorbeeld 
kleding, voedsel, 
sport en spel, 
reizen. We 
hebben de 
leerlingen 
verdeeld in 
twee groepen: 
Romeinen, 
die het 
gebied willen 
innemen, 
en Bataven, 
die zich 
daartegen 
verzetten. En 
hoe leefden 
die twee 
groepen 
toen 
samen? We 
zijn op een 
speelse 
manier 
bezig geweest met de 
interculturele samenleving van toen.”

Wedstrijd
Voor dit jubileum hebben studenten van de Hogeschool 
Utrecht een speciale lustrumsite ontwikkeld:
http://www.ovarcade.nl/lustrumspel. Naast veel interessante 
informatie bevat de site drie computerspelletjes. Hier konden 
de Romeinen en Bataven hard tegen elkaar strijden. Elke 
ochtend werd de stand bekend gemaakt op school. Zelfs in 
de meivakantie ging de strijd door. De uiteindelijke winnaar is 
dinsdagochtend 29 mei om 8.00 uur bekend gemaakt. Na een 
nek-aan-nekrace, hebben de Romeinen gewonnen!

Spetterend circus
De hele week van 21 mei was het feest. Op de laatste dag 
van de lustrumweek trok de Limeskaravaan langs de school 
en de kinderen – uitgedost als Romein of Bataaf - liepen een 
half uur mee. Het hoogtepunt van alle festiviteiten vormde 
het spetterende Romeins circus. In een speciaal hiervoor 
opgebouwde circustent gaven de leerlingen gedurende vijf 
kwartier een wervelende show.

Romeins verleden geeft meerwaarde
Wethouder Victor Everhard opende de voorstelling. “De oude 
geschiedenis geeft echt een meerwaarde aan Leidsche Rijn 
en Vleuten-De Meern.”, zo vertelt hij vooraf. “Het maakt deze 
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Aelius wint nationale Karel 
de Groteprijs 2012
Het project Aelius en het Tijdportaal heeft de Europese 
Karel de Grote-prijs voor jongeren gewonnen. Deze prijs 
rijkt het Europees Parlement jaarlijks uit. Het doel van 
deze prijs is de ontwikkeling van het Europees bewustzijn 
bij jonge mensen aan te moedigen en hun deelname aan 
Europese integratieprojecten te bevorderen. Over het 
maken van Aelius houden de studenten een weblog 
bij: http://limes.hku.nl/. Met achtergrondverhalen, 
gewonnen prijzen en publiciteit rondom dit project.

 “De afgelopen zes weken 
leeft de Romeinse tijd hier 

op school.” 
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plek bijzonder, mensen zijn op een aparte manier verbonden 
aan de mooie oude stad die Utrecht is. En zo komt het dat ik 
ineens op een vrijdagmiddag naast Julius Caesar sta!”

Plezier
Na zijn introductie barstte het circus los. Zang, dans, 
acrobatiek, clowns, wilde dieren, alle facetten van het circus 
kwamen aan bod. En alle kinderen deden mee. De kleintjes 
samen met de ouderen, de jongens met de meisjes. Zelfs 
het team vormde een levende piramide. Iedereen volgde 
twee circuslessen bij Diedom. De acts zijn verzonnen door 
kinderen en leerkrachten samen. Het plezier spatte ervan 
af. Er werd acrobatiek gedaan, op ballen gejongleerd, op 
eenwielige fietsen gereden, er waren meisjes in de trapeze, 
er werd viool en dwarsfluit gespeeld, gezongen, gedanst, 
gevochten in slowmotion, terwijl een koor gevormd door 
ouders, het geheel muzikaal omlijstte. Een wervelende show, 
elk nummer weer anders en uniek. Een prachtige afsluiting 
van een prachtweek.

“De oude geschiedenis 
geeft echt een meerwaarde 
aan Leidsche Rijn en Vleu-

ten-De Meern.” 

Met de Romeinen over-
nachten

Mooie verhalen bij het kampvuur

In het afgelopen Pinksterweekend streek de Limeskaravaan neer in 
Castellum Hoge Woerd. Daar konden bezoekers ervaren hoe het dagelijks leven van de Romeinen 
eruit zag. Hoe werd er 1500 jaar geleden geleefd, gekookt en gereisd? En geslapen! Want dat kon ook.

Na een drukke Pinksterzondag waarin geïnteresseerden kennis konden maken met het Romeinse kamp, is een klein 
gezelschap blijven overnachten. Families met kinderen hebben een Romeinse maaltijd gegeten. Er stonden geroosterde 
kwarteltjes op het menu, een oud Romeins linzengerecht en notentaart toe.

Verhalen vertellen bij een kampvuur
Na de maaltijd speelden de deelnemers een spannend Romeins seinenspel, met zelf ontworpen vlaggen. Daarna bij het 
kampvuur vertelde een verhalenvertelster het mooie verhaal van een Romeinse soldaat die verliefd werd op een vrouw 
van hier. “Op mijn zoon Marijn heeft dat grote indruk gemaakt”, vertelt zijn vader Kees Bekker. “Vooral ook omdat de 
hoofdpersoon – een Romeinse legionair – zelf ten tonele verscheen. Een levende illustratie.” Daarna werd het langzaam 
donker, het kampvuur, de boomgaard. Iedereen raakte in de ban van het verleden, waarover we eigenlijk alleen maar 
kunnen fantaseren. Kees: “We hebben genoten van deze avond in een intieme mooie sfeer.”

De Limeskaravaan
De Limeskaravaan heeft de volledige oude Limesweg afgelegd. De stoet startte op 21 mei in Katwijk en volgde oostwaarts 
het tracé van de oude Rijn. Deze trok via Leiden, Woerden, Utrecht, Maurik, Arnhem en Elst naar Nijmegen. Daar arriveerde 
de karavaan op 31 mei. In elke pleisterplaats werden leuke activiteiten vol Romeinse wetenswaardigheden, demonstraties 
en doe-activiteiten gehouden. Op deze manier brachten ze de Romeinse tijd werkelijk tot leven voor jong en oud!


